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  c.v    سیرة الذاتیةال
           -:    البیانات الشخصیة   -اوالً:     

  ایھاب حامد سالم على: االسم -

  1/11/1981 المیالد:تاریخ   -

  عام 37السن :  -

  الخدمة االجتماعیة العام:التخصص  -

  خدمة الفرد الدقیق:التخصص  -

حالیا  جامعة قطر –والعلوم  اآلدابكلیة  –بقسم العلوم االجتماعیة  الوظیفة: محاضر -

   حلوان جامعة- بقسم خدمة الفرد بكلیة الخدمة االجتماعیة  ومدرس

  ealy@qu.edu.qa:  الرسمي اإللكترونيالبرید  -

  ثانیاً: المؤھالت العلمیة
مة كلیة الخد  -2011(تخصص خدمة فرد) عام –دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة  -

تحسین نوعیة لالحالة  إلدارةنموذج  (بناءو موضوع الرسالة  حلوان،جامعة  - االجتماعیة 

 . مأوى)بال  األطفالحیاة 

 –الخدمة االجتماعیة  كلیة- 2007ماجستیر في الخدمة االجتماعیة تخصص خدمة الفرد  -

ت تح ألطفاللمشكالت العالقات االجتماعیة  (دراسةوموضوع الرسالة جامعة حلوان 

  الفرد)الرؤیة ونموذج مقترح لمواجھتھا من منظور خدمة 

بتقدیر عام جید جامعة حلوان  –الخدمة االجتماعیة  كلیة-االجتماعیة بكالوریوس الخدمة  -

ً مع مرتبة الشرف عام   .االول على الدفعة ) (   2002جدا

 والدورات العملیة تثالثاً: الخبرا
 بجامعة قطر 2017- 2018لجامعي أنشطة ودورات تدریبیة في العام ا -أ-

وحضور لورش  2018ینایر  16حضور الملتقى التاسع للتنمیة المھنیة یوم الثالثاء الموافق  -

استراتیجیة كایزن المطورة في تعزیز  –التالیة (اكتشافات إحصائیة تخص األداء الطالبي 

  تقییم األنشطة الطالبیة بطریقة فعالة وسھلة) –العملیة التعلیمیة 

  نسق التدریب المیداني ببرنامج الخدمة االجتماعیة للسنة الثالثة على التوالي م -

حضور ندوة أقامھا معھد الدوحة الدولي لألسرة عن (االسرة القطریة عناصر القوة  -

  بمركز قطر للمؤتمرات  2018ینایر  17والتحدیات) یوم األربعاء الموافق 

mailto::ealy@qu.edu.qa
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بعنوان المساندة االجتماعیة بین االحداث في فاعلیة الصحة النفسیة بمحاضرة  المشاركة -

  2017أكتوبر  19یوم النفسیة على مستوى الكلیة الضاغطة والصحة 

التنمیة  مكتب 2017نوفمبر  8المخرجات ورشة عمل عن التعلم القائم على حضور  -

  المھنیة وتطویر عملیات التعلیم 

 20لعملیة التعلیمیة في ا الوجدانيعمل عن استراتیجیات تفعیل االتجاه  ةحضور ورش -

 التنمیة المھنیة وتطویر عملیات التعلیم مكتب 2017نوفمبر 

ضمن أنشطة  1المشاركة في اعداد توصیف المقررات المستحدثة مقرر التدریب المیداني  -

  لجنة الجودة على مستوى القسم 

عیة مقرر التدریب المیداني ببرنامج الخدمة االجتماتوصیف  وصیاغةتقییم المشاركة في  -

  ضمن أنشطة لجنة المناھج على مستوى القسم 

 11یوم االثنین   االجتماعیة على مستوى القسم حلقة نقاشیة عن إدارة الحالة في الخدمة  -

  2017دیسمبر 

عقد اللقاء التمھیدي األول مع طالبات التدریب المیداني ببرنامج الخدمة االجتماعیة یوم  -

   2017دیسمبر  19الخمیس الموافق 

  اركة في لجان المقابالت الشخصیة للطالبات المرشحین للتخصص المش -

  نائب رئیس لجنة إنجاح الطالب على مستوى القسم  - -

  بجامعة قطر 7201-6201 الجامعيدورات تدریبیة في العام أنشطة و -ب
 الجامعيوالعلوم للعام  اآلدابكلیة  –ببرنامج الخدمة االجتماعیة  المیدانيمنسق التدریب  -

2016-2017 

 2017- 2016 الجامعينائب رئیس لجنة إنجاح الطالب على مستوى القسم للعام  -

 2017- 2016 الجامعيعضو لجنة الفاعلیات واألنشطة على مستوى القسم للعام  -

المشرف المیداني لطالبات التدریب المیداني ببرنامج الخدمة االجتماعیة بمؤسسة حمد  -

 2017-2016الطبیة للعام الجامعي 

قاعة بن  2016سبتمبر  4یوم   CAS Assessment froumة في ملتقى التقییم المشارك -

 .خلدون 

- 10-4 –الثالثاء  –ورشة عمل عن االستخدام الفعال للوحة المناقشات في البالك بورد  -

2016 
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محاضرة بعنوان الثقة في النفسة والصحة النفسیة ضمن فاعلیات الیوم  بإلقاءالمشاركة  -

- 12 بتاریخیة بمدرسة الرشاد النموذجیة المستقلة للبنین یوم األربعاء للصحة النفس العالمي

10-2016 

  2016-10-12حضور اجتماع لجنة إنجاح الطالب على مستوى الكلیة األربعاء الموافق  -

 2016- 10-13الموافق  الخمیسورشة عمل عن قلب الصف یوم  -

 2016ر أكتوب 29الموافق حضور ورشة عمل د حسین سلیمان یوم السبت  -

 31د یوسف حسن یوم االثنین الموافق  الدراسيعن التحصیل والتفوق  حضور ورشة عمل -

  2016أكتوبر 

 First World Congress on لبحوث الطالب الدوليالمؤتمر  حضور فاعلیات -

Undergraduate Research – 13-15  2016نوفمبر 

- 11-9السنة األولى  حضور ورشة عمل عن أسالیب التدریس الفعالة وتدریس مقررات -

2016 

 2016دیسمبر 3-2الجمعة والسبت  النفسیة یومىللخامس للصحة  الدوليحضور المؤتمر  -

 2016دیسمبر 5ورشة عمل عن األسئلة السابرة االثنین  -

 6المراجع الثالثاء  إلدارة Mendeleyورشة عمل عن تطبیقات عملیة واستخدام برنامج  -

 2016دیسمبر 

 2017ینایر  17في عملیة التعلیم المتمركز حول الطالب  ورشة عمل دور المعلم -

 2017ینایر  17ورشة عمل عن األنشطة الصفیة واھمیتھا  -

 2017ینایر  17ورشة عمل عن تمكین الدافعیة نحو التعلم في حجرة الصف  -

  بجامعة قطر  2016-2015 الجامعيدورات تدریبیة في العام أنشطة و -ج
 2015-سبتمر- 9د بتاریخ دورة عن اساسیات البالك بور -

 2015-اكتوبر- 5دورة عن الواجبات والواجبات االمنة على البالك بورد بتاریخ  -

 2015اكتوبر 14ادارة الضغوط -ندوة عن  -

 2015- اكتوبر- 19مركز التقدیرات على البالك بورد بتاریخ دورة عن  -

  اكتوبر 26القراءة منھج التفكیر والحوار مع الذات دورة عن  -

 2015 اكتوبر 28انشاء االختبارات الكترونیة -دورة عن  -

 2015 اكتوبر25)  الكترونى (تدریبالعرض الفعال  مواصفات-دورة عن  -

 11-2لمخرجات التعلم  التقییم اإللكترونيدورة عن التدریب على استخدام نظام  -

  لدورة عن استخدام برنامج االكسی -
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 2015نوفمبر 25دورة عن المعاییر التربویة والتقییم  -

 2015نوفمبر  30دورة عن استراتیجیات التعلیم  -

 2015دیسمبر  10دورة عن المكتبة یوم الخمیس الموافق  -

 2015- 12- 24دورة عن النزاھة االكادیمیة یوم الخمیس الموافق  -

 the first day of classدورة عن اول یوم في الفصل  -

 2016-2105 الجامعيم عضو بلجنة النشاطات العلمیة بقسم العلوم االجتماعیة للعا -

  2016-2015 الجامعيعضو بلجنة العالقات الخارجیة بقسم العلوم االجتماعیة للعام  -

 2016-2015 الجامعيالمشاركة في استقبال الطالب والطالبات الجدد للعام  -

 2015أكتوبر  26الذات عن تنمیة  علميالمشاركة كمحاضر في نشاط  -

 2015نوفمبر  16 المیدانيدة التدریب عن جو علمي سمینارالمشاركة بالحضور  -

نوفمبر 5 القطريفي حفل توقیع اتفاقیة القسم مع جمعیة الھالل االحمر  المشاركة بالحضور -

2015 

  بالقسم.  المناھجلالستمارة التي اقرتھا لجنة  وفقا المشاركة في تقییم مقررات دراسیة -

 2015مبرنوف 26المشاركة بحضور ندوة عن الغضب لبرنامج علم النفس  -

لمقرر ممارسة الخدمة    poloالمشاركة في تقییم مخرجات التعلم من خالل برنامج  -

 لجامعة قطر  ياإللكترونمن خالل برنامج التقییم  1االجتماعیة 

 عضو في لجنة مقابالت طالبات لاللتحاق ببرنامج الخدمة االجتماعیة  -

-12-27حد الموافق حضور عرض مشروعات التخرج لطالبات علم االجتماع یوم اال -

2015 

لمقرر الخدمة االجتماعیة والرعایة االجتماعیة نظمتھا  للطالباتعامة مراجعة  محاضرة -

 2015-12-28الواحة االكادیمیة یوم االثنین الموافق 

لبة لمقرر الخدمة االجتماعیة والرعایة االجتماعیة نظمتھا للطمحاضرة مراجعة عامة  -

 2015-12-31الموافق الواحة االكادیمیة یوم الخمیس 

- 17ومقرر الحمایة االجتماعیة  والتأھیلتوصیف مقررات الخدمة االجتماعیة مع المعاقین  -

1-2016 

 2016-1-19تعزیز نجاح الطلبة  عحضور ملتقى التنمیة المھنیة الساب -

- 1-19ندوة استراتیجیات التعلم النشط من خالل مھارة السؤال داخل المجموعات الكبیرة  -

2016 

 2016-1-19حلول إبداعیة لالرتقاء بالعلیم  ندوة -
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 2016-1-19ورشة عمل استخدام نماذج جوجل في التدریس  -

 2016فبرایر  8ندوة عن التعرف على طلبة جامعة قطر وطریقة تفكیرھم  -

- A Day of Professional-Development Activities for Faculty Teaching 

First-Year Courses – 10 februry 2016 

  2016فبرایر  11ورشة عمل االستخدام الفعال للوحة المناقشات في البالك بورد  -

لألبحاث  العربيینظمھ المركز  الذيالخامس للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة  رحضور المؤتم -

  2016مارس  14-12السیاسات ودراسة 

 مع طالب مدارس لألعداد للقاءمع مسئول لجنة التسجیل  تحضیريحضور اجتماع  -

 2016-3-14الثانویة العامة یوم االثنین الموافق 

 working with contentحضور ورشة عمل عن التعامل مع محتوى البالك بورد  -

 2016-3-14االثنین الموافق 

أقامھ مجمع البیان  بال حدود)االجتماعیین (عطاء  لألخصائیین الثانيحضور الملتقى  -

  2016-3-17للبنات یوم الخمیس الموافق  التربوي

حضور الیوم المفتوح لطالب الثانویة العامة بقاعة بن خلدون یوم األربعاء الموافق  -

 2016مارس 23

المشاركة كمحاضر لورشة عمل عن استراتیجیات تعدیل السلوك لإلخصائیات  -

االجتماعیات والنفسیین بالمدارس المستقلة بمدرسة المنتزه النموذجیة المستقلة یوم األربعاء 

 2016ابریل 27الموافق 

لطالبات  أكادیمي الطبیة كمشرفنظمھ مؤسسة حمد  االجتماعي األخصائيحضور یوم  -

 2016ابریل  28التدریب المیدانى بالمؤسسة یوم الخمیس الموافق 

 2016مایو  5استخدام نماذج جوجل في التنمیة المھنیة والبحث العلمى ورشة عمل عن  -

  2016مایو  22االحد    0ASمخرجات التعلم ورشة عمل عن النظام اإللكتروني لتقییم  -

 2016مایو  29والعلوم یوم االحد  اآلدابلكلیة  العلميحضور یوم البحث  -

  بعبد المطلالمشاركة كمحاضر ورشة عمل لألخصائیین االجتماعیین بمدرسة حمزة بن  -

    االجتماعیة الخدمة حلوان وكلیةوانشطتھا بجامعة  جال الجودةم -ثالثا :

 2015حتى یونیو  2014اكتوبر  بالكلیة من المیدانيحدة التدریب مدیر و -

حتى اكتوبر مسئول عن التدریب المیدانى على مستوى البكالوریوس والدراسات العلیا  -

2014. 

  .2015یوینو وحتى 2011مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة بالكلیة منذ  -
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فما  2019- 2014لجامعة حلوان الخطة االستراتیجیة  بإعدادعضو فریق العمل الخاص  -

  الجودة.القدرة المؤسسیة وادارة  یرتبط بمجال

 بالكلیة.عضو وحدة ضمان الجودة  -

وبما یرتبط بھما من انشطة وخطط والیات مسئول معیارى البحث العلمى والدراسات العلیا  -

 متعددة.

 الرائد العلمى لطالب الفرقة الرابعة  -

ول تحت عنوان االعتماد االكادیمى وأثره على طالب األ التثقیفي للجودةمدیر المعسكر  -

 2014-11-20/23فى الفترة من باإلسكندریةالكلیة فى المدینة الشبابیة بابى قیر 

 - ومنھا : بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان  متابع لبعض انشطة الجودة -

 العلمیة وللكلیة  لألقساموضع خطة بحثیة  -

 –الدراسات العلیا یلتزم بھا االقسام العلمیة  على طالب لإلشرافوضع الیة  -

  فى اعمال االمتحانات والكنتروالت وضع الیة لوضع نظام للتظلمات والشكاوى  - -

 وضع الیة لالستفادة من رضاء المستفیدین من الدراسات العلیا – -

 تطبیق استبیان رضا االطراف المعنیة بالدراسات العلیا  -

  لكلیةتطبیق ونتائج رضا العاملین با -

 وضع خطة تحسین لرضا طالب الدراسات العلیا  -

  األكادیمیینوضع معاییر اختیار المشرفین  -

 مساھمة مؤسسات التدریب فى تدعیم البحث العلمى لوضع الیة ل -

 وضع قواعد لتظلمات طالب الدراسات العلیا  -

 التعلمیة المستھدفة)توافق المعاییر االكادیمیة مع المخرجات  -

 العلیا.لمرحلة البكالوریوس والدراسات  يتقییموضع اسلوب  -

 االشتراك فى قیاس رضا المستفیدین من مركز العالج االجتماعى وتحلیل نتائجھا  -

  االشتراك فى تصمیم وقیاس وتحلیل نتائج قیاس رضا العاملین بالكلیة  -

 الدبلوم. مرحلة لطالب األكادیميالمشرف  -

 عضو مشارك فى تقییم اداء الكنتروالت  -

 .للكلیةاعداد الدراسة الذاتیة ضو مشارك في ع -

 تقویم الطالب بالكلیة. لجنةعضو مشارك في  -

 االستراتیجي.عضو مشارك فى معیار التخطیط  -

 المقررات.عضو مشارك فى توصیف  -
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 االجتماعى.عضو مشارك فى لجنة تحدید احتیاجات الطالب والمسئولین من مركز العالج  -

 بالكلیة.لعاملین عضو مشارك فى لجنة قیاس رضا ا -

لجنة وضع خطة لزیادة نشر وتوزیع مجلدات المؤتمر والمجلة العلمیة عضو مشارك فى  -

 بالكلیة 

 الكترونیا.عضو مشارك فى تصمیم المقرر  -

 .المیدانيعضو مشارك فى لجنة تصمیم موقع لوحدة التدریب  -

 المیدانى.التدریب  بمؤسساتعضو مشارك فى انشاء قاعدة بیانات خاصة  -

 العلیا.للدراسات  التأھیليو فى امتحانات عض -

 المتدرج.الحصول على دورة خاصة بالتقویم  -

 االسئلة.الحصول على دورة خاصة ببنك  -

قدرات أعضاء ھیئة التدریس وذات صلة تنمیة بعض الدورات بمركز  علىالحصول  -

 بجودة التعلیم وھي:

 .التخطیط االستراتیجي 

 االدارة الجامعیة 

 تقویم الطالب.نظم االمتحانات و 

 .الساعات المعتمدة 

 . اخالقیات البحث العلمى 

 . االتصال الفعال 

  في مجال الحاسب األلي  -رابعا :
 . ICTPالحصول على دورة  -

 .ICDL الحصول على دورة   -

ي SPSSإجادة استخدام البرنامج االحصائي  - ة  ف امالت االحصائیة الخاص إجراء المع

 بالبحوث االجتماعیة.

 ت في مجاال الرابعة) –(الفرقة الثالثة لخدمة االجتماعیة تدریب طالب ا -

 المجال التعلیمي. 
 الشباب رعایة. 
 المجال الطبى. 

 .2011سبتمرحتى و 2004ي من المیدان وحدة التدریبعضو  -

 .2013مایو حتى  2011مسئول فرقة للتدریب المیدانى بوحدة التدریب المیدانى  -
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 امج البكالوریوسمنسق التدریب المیدانى على مستوى برن -

  .2014 عام حتى و 2002عضو األمانة الفنیة لمؤتمر الكلیة منذ عام  -

 عضو لجنة الطباعة للمجلة العلمیة والمؤتمر العلمي الدولي بالكلیة.  -

 عضو بمركز العالج االجتماعي بالكلیة. -

ن الحصول على دورة عن مھارات التدخل المھني والبحث العلمي في الخدمة االجتماعیة م -

 مركز إعداد القادة بالكلیة.

 والتدریب في مجال البحوث -خامسا :
االشتراك في دورة تدریبیة لألخصائیین االجتماعیین تحت رعایة مركز العالج االجتماعي  -

بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان عن "أساسیات التدخل المھني مع الحاالت الفردیة 

 درسي.في مجال رعایة األیتام والمجال الم

 2013مارس  –االشتراك فى ندوة بمؤسسة كاریتاس عن السلوك السلبى وطرق العالج  -

االشتراك فى دورة تدریبیة لألخصائیین االجتماعیین العاملین فى مجال التضامن  -

 . 2013االجتماعى ابریل 

الول االجتماعیین ا لألخصائییناالشتراك فى دورة تدریبة لتنمیة المھارات االداریة والفنیة  -

 –وزارة الصحة والسكان  –االدارة العامة للخدمة االجتماعیة الطبیبة  –االقسام  ورؤساء

 .( ادارة الحالة فى المجال الطبى ) 2012مارس 

االجتماعیین االول  لألخصائییناالشتراك فى دورة تدریبة لتنمیة المھارات االداریة والفنیة  -

 –وزارة الصحة والسكان  –االجتماعیة الطبیبة االدارة العامة للخدمة  –االقسام  ورؤساء

 ( فنیات استخدام البحث العلمى واجراء البحوث االجتماعیة ). 2012ابریل 

 واألخصائيعن فریق العمل  لألطفال فى ابو الریش الجامعىشاالشتراك فى ندوة بمست -

 2012ابریل  المصري، الطفل ءاالجتماعى من اجل شفا

رة التسویق االجتماعي وجودة خدمات مؤسسات الرعایة االشتراك بالتدریس في دو -

 .2010 االجتماعیة التي تنظمھا الكلیة بالتعاون مع وزارة اإلنتاج الحربي

 االبتكاريالمجلس القومى للشباب عن التفكیر  بإشرافة یاالشتراك فى دورات تدریب -

 .2010والشائعات عام 

 .2011لتي تنظمھا الكلیة ا جلیس الطفلاالشتراك بالتدریس في دورة اعداد  -

االشتراك فى االشراف العلمى عن بحث مدى وعى المواطنین بمحافظة الغربیة بمرض   -

الحمى القالعیة كمؤشر لوضع برنامج تثقیفى بالتعاون مع االدارة العامة للخدمة االجتماعیة 

 .2012الطبیبة ابریل 
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 .2010وزارة البیئة عام  ك معوباالشترا2009و 2008للكلیة االشتراك فى الرحلة العلمیة  -

الغردقة وكان موضوع البحث  بمدینة 2013مسئول البحث المیدانى للرحلة العلمیة للكلیة  -

 مواجھتھا)ومقترحات  السیاحيالعاملین فى القطاع  (مشكالت

 .2010نظمتھ الكلیة مارس  الذي البیئياالسبوع  فياالشتراك  -

عن تحدید احتیاجات طالب المدن الجامعیة  االشتراك فى البحوث التى تجریھا الجامعة -

 .2011-2010- 2009- 2008اعوام 

عضو الفریق البحثي المشرف على المشروعات البحثیة التى تجریھا الكلیة فى معسكراتھا  -

 مشروعات بحثیة. 10السنویة ورحالتھا العلمیة وتصل عددھا إلى 

االجتماعى بكلیة الخدمة تحت رعایة مركز العالج إعداد دورة تدریبیة  في االشتراك -

واختبار الفروض في  القیاس فى بحوث الخدمة االجتماعیة - عناالجتماعیة بجامعة حلوان. 

 .-البحوث االكلینیكیة

الخدمة تدریبیة تحت رعایة مركز العالج االجتماعي بكلیة  كمعد لدورةاالشتراك  -

في البحوث  SPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي  - عناالجتماعیة بجامعة حلوان 

 .2008االجتماعیة عام 

 2005الجوالة منذ عام  (معسكراتاالشتراك فى كافة االنشطة الطالبیة بالكلیة  -

 . سواء كان مشرف للطالب او مدیر للمعسكر ) 2015وحتى

مشكالت االشتراك فى الرحلة العلمیة للكلیة بمدینة الغردقة كمسئول للبحث المیدانى  -

دراسة من المنظور االیكولوجى فى  ومقترحات التعامل معھا ىالقطاع السیاحالعاملین فى 

   م2013/ 16/6 - 12الفترة من  الخدمة االجتماعیة

بالخطة  المرتبطة االستراتیجیةالمجاالت  إعمال أوراقاالشتراك فى مناقشة دراسة  -

 2014ینایر  - 2019-2014حلوان  االستراتیجیة لجامعة

رحلة العلمیة لمدینة بور سعید لبحث بعنوان االشتراك كمسئول بحث ونائب مدیر ال -

 2014یونیو بورسعید)(اولویات حاجات الباعة الجائلین بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة 

الحالة للعمل مع  ةلإلدار( انقاذ الطفولة ) فى وضع نظام  الیونیسفاالشتراك مع ھیئة  -

 .2014اطفال بال ماوى اكتوبر 

ي األول تحت عنوان االعتماد االكادیمى وأثره على طالب االشتراك فى المعسكر التثقیف -

كمدیر  2014-11-20/23الكلیة فى المدینة الشبابیة بابى قیر باالسكندریة فى الفترة من

والدور –التدریب المیدانى  (منظومةللمعسكر ومحاضر فى ورشتین عمل بعنوان 

 .الجودة) إطاروالمسئولیة للطالب فى 
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لمدرسین المساعدین نظمتھا وحدة ضمان الجودة بالكلیة ورشة عمل للمعیدین وا -

 فیھا. االكادیميبعنوان منظومة التدریب المیداني ودور المشرف  24/11/2014

ورشة عمل عن مھارة االقناع واإلنصات الفعال ضمن برنامج االكادیمیة للتدریب  -

 . 2015والتدریب فبرایر 

 5/2015/ 25عتماد وزارة التعلیم العالى حضور مؤتمر واحتفالیة ھیئة ضمان الجودة واال -

   العاليالتعلیم  فيوعنوان المؤتمر نحو نقلة نوعیة 

 والتدریسالمؤلفات العلمیة  -سادسا:
 . مشترك)(2013, االجتماعیة، القاھرةوالبیئة  اإلنسانيكتاب السلوك  -

 –جتماعیة المدخل الى الممارسة العامة فى الخدمة اال الفرد)خدمة  (قسمتدریس مقررات  -

نماذج  - االنجلیزیة) مقدمة فى خدمة الفرد (باللغة  –اساسیات ممارسة خدمة الفرد

تدریس مقرر السلوك    -مھارات الممارسة فى خدمة الفرد –ونظریات فى خدمة الفرد 

تدریس مقرر  –الزیارت المیدانیة  -المفتوح. االنسانى والبیئة االجتماعیة لطالب التعلیم 

 ن.االنساحقوق 

 –منذ للفنون التطبیقیة بالقاھرة الجدیدة  العاليالمعھد  فيانتداب لتدریس مادة علم االجتماع  -

2015 - 2012. 

 –خدمة الفرد  مادتيللتدریس بالقاھرة   سیتيانتداب للمعھد المتوسط للفتیات بجاردن - -

 2013/2014 الجامعيصحة نفسیة للعام 

ممارسة الخدمة  – 2 -1 اإلنسانيالسلوك  –ة تدریس مقررات مقدمة في الخدمة االجتماعی -

الخدمة االجتماعیة  –الخدمة االجتماعیة المدرسیة  - الصحة النفسیة - االفراد االجتماعیة مع 

جامعة قطر  والعلوم  اآلداببكلیة ببرنامج الخدمة االجتماعیة قسم العلوم االجتماعیة الطبیة 

  - العلمي:االشراف  -سابعا :
بعنوان (العالقة الوالدیة كما یدركھا االبناء والمخاوف االجتماعیة لتالمیذ رسالة ماجستیر  -

 المناقشة)(تم  2011،دعبد الحمیللباحثة /سارة محمد  االبتدائیة)المرحلة 

للعوامل المرتبطة بالحمل غیر الشرعى للفتیات الملتحقات  (دراسةرسالة ماجستیر بعنوان  -

(تم  2011،ة) للباحثة / ایمان حسن محمد صیام بالمؤسسات دار حمایة المرأة بالقاھر

 المناقشة)
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دور االخصائى االجتماعى بإدارة االستشارات االسریة مع  (تقویمرسالة ماجستیر بعنوان  -

(تم  2012على حسین عیدان المحمید ؛ بالكویت، للباحثاالزواج الراغبین فى الطالق 

 المناقشة)

 ساندة االجتماعیة للمعاقین حركیا ونوعیة حیاتھم)(العالقة بین المرسالة ماجستیر بعنوان  -

 المناقشة)(تم  2013للباحثة اسماء فرج ،

 الفتیات لدى التوافقى بالسلوك وعالقتھا االجتماعیة المساندهرسالة ماجستیر بعنوان ( -

  (تم المناقشة ).2013، حاتم حسین محمود رانداللباحثة  النسب) مجھوالت

االجتماعیین لحمایة االطفال  لألخصائیینیم الممارسة المھنیة تقیرسالة ماجستیر بعنوان ( -

 (تم المناقشة). 2014) للباحث مصطفى حنفى المعاییر الدولیة فى إطار بال مأوى

  - المنشورة: العلمیةاالبحاث  -ثامنا: 
االتجاھات التعصبیة للشباب الجامعي كمؤشرات لوضع برنامج للتدخل المھني معھم من  -

بحث الفرد دراسة مطبقة على طالب كلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان، منظور خدمة 

 –كلیة الخدمة االجتماعیة  –منشور مجلة الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة فردى 

 .2015عدد أكتوبر  حلوان،جامعة 

 ،المصحوبینالمحددات المجتمعیة المؤدیة لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة لألطفال غیر  -

عدد یونیو  –القاھرة - االجتماعیینمشترك منشور في المجلة المصریة لألخصائیین بحث 

2017  

Prevalence of Depression among Older Arab Individuals in the Middle East: A 
Study of Egypt and Jordan, Mental Health Conference, Journal of Muslim 
Mental Health,, Volume 11, Issue 1, 2017, Hosted by Michigan Publishing, a 
division of the University of Michigan Library.    ( ملخص بحث- مشترك ) 

http://dx.doi.org/10.3998/jmmh.10381607.0011.104 
 

 ،الحالةدرجة وعى األكادیمیین في الخدمة االجتماعیة بمتطلبات تدریس وممارسة إدارة  -

  2018عدد ینایر  –القاھرة - بحث منشور في المجلة المصریة لألخصائیین االجتماعیین
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